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Høring - Oppheving av legemiddelforskriften § 13-4 

Legemiddelverket foreslår i høringen at det skal være tillatt med reklame for reseptfrie legemidler 
i TV-sendinger sendt fra Norge, og at det skal bli lov med påminnelsesreklame for reseptfrie 
legemidler i apotek. 

Apotekforeningen er opptatt av at legemidler skal brukes riktig og mener at apotekene har en 
viktig oppgave i å bidra til riktig bruk. Økt adgang til å reklamere for reseptfrie legemidler vil 
ventelig medføre økt salg og dermed kunne utfordre målsettinger om riktig legemiddelbruk. 

I Sverige er det bestemt at paraeetamol tabletter skal fjernes fra butikkenes sortiment og bare 
selges fra apotek. I Norge pågår det også en offentlig debatt om paraeetamol, og det uttrykkes 
bekymring fra faglig hold særlig om ungdomsgruppers økte bruk av paracetamolpreparater. 
Videre vil LUA-ordningen debatteres i Stortinget høsten 2015, i forbindelse med et dokument 8 
forslag fra stortingsrepresentantene Toppe og Lundteigen. Slike pågående prosesser understreker 
at det er høyst reelle bekymringer i samfunnet med hensyn til hvordan omsetningsordninger 
påvirker legemiddelbruken i befolkningen. Mer reklame for reseptfrie legemidler vil kunne 
påvirke forbruksmønsteret for disse legemidlene. 

Apotekforeningen har forståelse for at det kan være vanskelig å opprettholde et forbud mot 
legemiddelreklame i TV-sendinger som sendes fra Norge så lenge det er fritt frem for slik reklame 
i TV-sendinger fra utlandet. Det kan virke ulogisk med ulike regler avhengig av senderland. 

Om reklame for reseptfrie legemidler skal tillates i større grad enn i dag, er det viktig at det settes 
opp regler for reklamen slik at den bidrar til å opplyse befolkningen om riktig bruk heller enn å 
stimulere til økt forbruk. 
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Dersom det åpnes for mer reklame, vil det være viktig å samtidig satse på tiltak som kan bidra til 
riktig legemiddelbruk. Apotekene vil være sentrale bidragsytere i en slik satsning. 
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